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 نشرة صحفية من االيكاو
 

  كل عشرة أعوامانعقاد مؤتمر النقل الجوي لاليكاو الذي يجتمع مرة 

يجتمع المسؤولون من مختمف أنحاء العالم في المقر الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الددولي ااييكداو   – 81/3/1083، ل يامونتر
المسدؤولة عدن و ألمدم المتحددة ل التابعدة منظمةىذه اللمنقل الجوي الذي تعقده  ل خالل ىذا األسبوع لحضور المؤتمر العالمييامونترفي 

يدددف إلددى جعددل تىددم المسددائل المتعمقددة بالسياسددات ايقتتددادية التددي أحددل  مددن أجددلعشددرة أعددوام ينعقددد مددرة كددل  وىددو مددؤتمر ،الطيددران
 خالل العقود القادمة.  ايقتتادي عمى التعيدايستدامة و  قادرًا عمى ايستمرارجوي قطاعًا قطاع النقل ال

الدذي ينعقدد مندذ تسسديس اييكداو  من ىدذا الندوع ىو المؤتمر السادسىذا األسبوع خالل الذي ينعقد وتجدر اإلشارة إلى أن ىذا المؤتمر 
عددن متعمقددة بتحسددين البيئددة التنافسددية وفددرو دخددول األسددوا  إلددى حددل المسددائل الرئيسددية ال و، وسيسددعى المشدداركون فيدد4944عددام فددي 

وما يتبقى من قيود حكومية عمى ممكية شركات الطيران والسيطرة عمييا وحماية المسدتيمكين وشدفافية  "األجواء المفتوحة" طري  اتفاقات
 .يترفع من تكمفة السفر الجو لضرائب والرسوم التي انتشار ستمرار ااألسعار بالنسبة لمركاب في مختمف أنحاء العالم وا

اليددوم سددتين مميددون فرتددة عمددل فددي جميددع أنحدداء  يددوفرالطيددران  : "نإيكدداو، قددائاًل ريمددون بنجامددان، األمددين العددام لال وقددد تددرس السدديد
 6,7العدالم وأكردر مدن تريميدوني دوير مددن النشداط ايقتتدادي، ومدع ذلدر فددان كدل شدركات الطيدران فدي العددالم مجتمعدة لدم تحقد  سددو  

المنفدردة فدي  رن أربداس بعدا البندو عدقدل تضاف قدائاًل: "ويعندي ذلدر أرباحدًا وأ ."الماضية في السنة التافية يراداتمن اإلمميار دوير 
المتمرمدددة فدددي المنافسدددة  األساسدديةحدددل التدددعوبات شدددركات الطيددران  ومشددد مي. ويتعددديعن عمددى الددددول األعضددداء فددي اييكددداو واحددددة سددنة

فضدداًل عددن القطدداع،  ىددذا وبشددكل منتددف فددي ايمكددن ايعتمدداد عمييدد حيددثوالضدرائب وفددرو دخددول األسددوا  لضددمان تحقيدد  األربدداس ب
 تحسين شفافية األسعار بالنسبة  لمركاب". أىمية

يقتضدي سومع التنبؤات التي تشير إلى مضاعفة حجم شبكة النقل الجوي العالمية خالل العقدين أو الرالردة عقدود القادمدة، األمدر الدذي 
ىددذه الزيددادة، مددن األىميددة القتددو  اعتمدداد  يسددتيعابنددى األساسددية يسددترمارات فددي الب  مددن امائددة مميددار دوير البكريددر  مبم ددًا يتجدداوز

  اييكاو خالل ىذا األسبوع. مؤتمر تدامة عمى نطا  أوسع فيما يخو تسعير وتمويل خدمات النقل الجوي فيتحق  ايس سياسات
قدل بيدا تنالتي ي ةعمى  الطريق بالغ تسريري تنعقد سو  مرة كل عقد، قد يكون لمحمول التي يتم التوتل إلييا  ونظرًا ألن ىذه المؤتمرات

 كما ستؤرر عمى األماكن التي يسافرون إلييا.قل بيا السمع عن طري  الجو لسنوات عديدة في المستقبل، تناألشخاو وت
بدالنظر إلدى الددور التداريخي لقطداع الطيدران فدي تحقيد  التنميدة "  واييكاو، عمى أند س، رئيس مجمروبرتو كوبيو غونزاليسد السيد وشدع 

وأضداف قدائاًل:  .فوائد ضخمة "خالل العقود القادمة ائد التي يمكن تحقيقيا من حيث النمو الفو فان ايجتماعية وايزدىار ايقتتادي، 
إي إذا توتدمنا إلدى توتديات عمميدة وممموسدة لتعدديل مدا يمدزم فدي األطدر التنظيميدة العالميدة  ،حق  ىذه الفوائدت"ومع ذلر، ي حَتمل أي ت

 "بحيث تواكب واقع القرن الحادي والعشرين.
. 22/3/2143إلددى  48المددؤتمر العددالمي السددادس لمنقددل العددالمي السددادس لمنقددل الجددوي الددذي تعقددده اييكدداو خددالل الفتددرة مددن ويمتددد 

ل فددي شددير سددبتمبر لكددي تعتمدددىا جميددع الدددول األعضدداء فددي ياوسددوف ت عددرا توتددياتو عمددى الجمعيددة العموميددة لممنظمددة فددي مددونتر
 . اً دولة عضو  494يكاو البالغ عددىا اي
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لتعزيدز التطدور انمدن والمدنظم  4944أنشدئت فدي عدام  المتختتدة التابعدة لألمدم المتحددة،   ىدي إحدد  الوكدايتيكداومنظمة الطيران المددني الددولي ااي
فضددال عددن وأمنددو وكفاءتددو وانتظامددو، الطيددران سددالمة واألنظمددة الالزمددة لوضددع القواعددد  المنظمددة تتددولىو   فددي شددتى أنحدداء العددالم. الدددولي لمطيددران المدددني

دولدة فدي جميدع مجدايت  494 المتعاقددة البدالغ عدددىا دوليدابدين  لتعداونمحفدل ابمرابدة  ىديو القواعد واألنظمدة الالزمدة لحمايدة البيئدة فدي مجدال الطيدران.  
   الطيران المدني.

 


